
KOMUNIKAT NR 3/2016/2017 

Komisji Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. 

z dnia 6 września 2016 roku 

/korekta/ 
 

 

Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na swoim 

posiedzeniu w dniu 6 września 2016 roku, postanowiła: 
 

1. działając na podstawie art. 17 § 3 Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo ekstraklasy 

futsalu na sezon 2016/2017 w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej       

oraz ze stacją TVP Sport, nadawcą posiadającym licencję głównego nadawcy 

telewizyjnego, wyznaczyć zawody 2. kolejki Ekstraklasy Futsalu, rozgrywane 

pomiędzy zespołami Piast Gliwice – Gatta Active Zduńska Wola, na dzień             

3 października 2016 roku godzinę 18.30. 
 

2. działając na podstawie art. 17 § 3 Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo ekstraklasy 

futsalu na sezon 2016/2017 w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej       

oraz ze stacją TVP Sport, nadawcą posiadającym licencję głównego nadawcy 

telewizyjnego, wyznaczyć zawody 3. kolejki Ekstraklasy Futsalu, rozgrywane 

pomiędzy zespołami Red Dragons Pniewy – Pogoń ’04 Szczecin, na dzień              

10 października 2016 roku godzinę 18.30. 
 

3. działając na podstawie art. 17 § 3 Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo ekstraklasy 

futsalu na sezon 2016/2017 w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej       

oraz ze stacją TVP Sport, nadawcą posiadającym licencję głównego nadawcy 

telewizyjnego, wyznaczyć zawody 4. kolejki Ekstraklasy Futsalu, rozgrywane 

pomiędzy zespołami Euromaster Chrobry Głogów – Clearex Chorzów, na dzień 

17 października 2016 roku godzinę 18.30. 
 

4. przyjąć do wiadomości pismo Gliwickiego Towarzystwa Futsalu z siedzibą w Gliwicach           
w sprawie używania w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy w sezonie 2016/2017 nazwy 
marketingowej Piast Gliwice. Zobowiązuje się wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach 
Futsal Ekstraklasy do wykorzystywania we wszelkich materiałach związanych z rozgrywkami 
w odniesieniu do drużyny Gliwickiego Towarzystwa Futsalu nazwy Piast Gliwice. 

 
5. przyjąć do wiadomości pismo Klubu Sportowego Euromaster z siedzibą w Głogowie                 

w sprawie używania w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy w sezonie 2016/2017 nazwy 
Euromaster Chrobry Głogów bez dodatku KGHM. Zobowiązuje się wszystkie kluby 
uczestniczące w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy do wykorzystywania we wszelkich 
materiałach związanych z rozgrywkami w odniesieniu do drużyny Klubu Sportowego 
Euromaster nazwy Euromaster Chrobry Głogów. 
 

  

 

        /-/ Szymon Czeczko 
Przewodniczący Komisji Ligi 

Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. 


